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چکیده
آماري ۀعمومی بود. جامعبدنیتربیتاستادانارزشیابی هاي و شاخصها لفهؤهدف از پژوهش حاضر شناسایی م
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مقدمه 
کسب مهارت، رايعنوان راهی باست که در آن از فعالیت جسمانی بهیندي آموزشیافربدنیتربیت

مثبت در راستاي رشد مطلوب، سالمت عمومی و به حداکثر رساندن آمادگی، دانش و نگرش 
).1386افضل پور، زرنگ و خوشبختی، شود (میبدنی استفادههاي براي اجراي فعالیتها فرصت

حفظبراينیازيپیشبازيحرکت وواستبدنیتربیتاهدافترین مهمسالمت جسمانی یکی از 
بدنی در ثیرپذیري افراد از تربیتأت). 1389طاهریان، شود (میتلقیآدمیکلوبین اجزاوحدت

تکاملدر دانشگاه به راهنمایی و متوسطه هاي نظام آموزشی، از دبستان شروع و با گذراندن دوره
جویان که قابلیت جسمانی دانشبه ،نار فراگیري تحصیالت عالیرسد. در دانشگاه الزم است در کمی

بدنیتربیتدروس،د. در این راستا بعد از انقالب فرهنگیشوتوجه نیزکشور هستندسازان آینده
که این دروس بر )1383بنیان و کاشف، (دانشجویان قرار گرفتواحدهاي رسمی وجزدوویک 

وزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در تاریخ ریزي آمشوراي برنامهۀاساس مصوب
(جایگزین درس ورزش یک)، یکبدنیتربیتبدنی (جایگزین درس س تربیتوبه در10/6/1392

آشنایی با مفاهیم ،تغییر یافتند. در همین مصوبهویژه، و ورزش ویژه بدنیتربیت)، دوبدنیتربیت
هاي حفظ و گی فردي و اجتماعی، فراگرفتن شیوهو علوم ورزشی و نقش آن در زندبدنیتربیت

هاي مربوط نگهداري سالمت و تناسب بدن، فراگرفتن اصول حرکات بدنی، آشنایی و کسب قابلیت
تعیین بدنیتربیتاهداف کلی درس به حرکات پایۀ ورزشی و ایجاد فرصت مناسب ورزشی، به عنوان 

هاي گروهی یا انفراديِ متداول در کشور، با ورزشآشنایی و یادگیري فنون و مقررات یکی از شدند.
مندي دانشجو و ایجاد فرصت مناسب براي کسب تجارب فردي و توجه به امکانات دانشگاه و عالقه

ویژهبدنیتربیتس واهداف کلی درتعریف شدند.یکاهداف کلی درس ورزشعنوان گروهی نیز به
ص در جهت خودکفایی جسمانی و بازگشتن به براي دانشجویان داراي شرایط خاو ورزش ویژه

اند.تعریف شدهیکو ورزشبدنیتربیتهمان اهداف درس مسیر اصلی زندگی، 
وزندگیبرايراخودهايتواناییوهاآمادگیآنجادرجوانیککهاستمکانیآخریندانشگاه

شرایطدروجسمانییآمادگآمادگی،اینازمهمیبخشوکندمیکاملدانشگاهازبعدشغل
اجراي).1386سیارنژاد و مظفري، (استورزشیهايمهارتآمادگیآنکناردرترمطلوب

. کندمیتحمیلآموزشینظامبرهزینهریالمیلیاردهاساالنههادانشگاهدربدنیتربیتواحدهاي
بهنسبتمطلوببینشوگرایشایجادکنند:میخالصهه زمینسهدررادروساینمهماهداف
مطلوب برايجسمانیآمادگیتأمین،و اجتماعیفرديسالمتتأمیندرآننقشوورزش

فناوريعصردرزندگیمناسبة شیوازوريبهرهو، ورزشیصحیحعاداتایجادودانشجویان
له:؛ از جمهستندثیرگذارأتعمومیبدنیتربیتدروسۀ ارائدرمختلفی). عوامل1386کارگرفرد، (
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) در تحقیقی که در 1375شعبانی بهار (. بودجهوتجهیزاتوامکاناتانسانی،نیرويآموزشی،ۀ برنام
سالمت روح عمومی در کسب شادابی و بدنیتربیتواحدهاي دریافت ،گاه تربیت معلم انجام داددانش

د تجهیزات و مشکالتی اعم از کمبوبیانگر سنجی اما نتایج نظر؛هستندو روان دانشجویان مفید 
مربوط به هاي در کالسفضاي آموزشی مناسب، تعداد زیاد دانشجویان در کالس و کمبود وقت 

فراواناهمیتبهها دانشگاهورزشوبدنیتربیتمدیرانتوجهکهاست. بدیهیبودبدنیتربیتواحد 
تاشدخواهدسببجنبیهايفعالیتردیگوعمومیبدنیتربیتدروسآموزشبرايریزيبرنامه

سیارنژاد(حفظ شوداينحو شایسته و بایسته، بهدروساین مطلوبوصحیحاجرايوهارائکیفیت
).1386مظفري،و

هاي مناسب آوردن فرصتگویی به نیازهاي جامعه و فراهممراکز آموزش عالی باید ضمن پاسخ
تانداردهاي آموزش، درجۀ تطابق آموزشی، به کیفیت آموزشی نیز توجه داشته باشند و با رعایت اس

هاي مورد هاي جامعه ارتقا بخشند و براي تحقق هدفپیامدهاي حاصل از نظام آموزشی را با خواسته
هادوي و مهدي هاي آموزشی و نتایج حاصل از آنها به ارزشیابی بپردازند (نظر خود، در تمام مرحله

یک فعالیت و ارزیابی اینکه آیا فعالیت مورد )؛ ارزشیابی به معناي قضاوت در مورد ارزش1384، پور
). 2012، 1کویل، روبرتز و راترنظر به هدفی که براي رسیدن به آن انجام شده، رسیده است یا خیر (

عنوان امري امروزه ضرورت ارزشیابی آنچنان محرز شده است که در هر نظام و دستگاه اداري به
تالش ،رود. بنابراینمدیریت صحیح و پویا به شمار میناپذیر مطرح است و الزمۀضروري و اجتناب

نتایج آن از نظران همیشه این بوده که از ابزار سنجش معتبر در ارزشیابی بهره جویند و صاحب
ها رفع نواقص و ارتقا و پیشرفت این نظامراستايریزي در عنوان پایه و مبنایی براي برنامهبه

تواند بر مبناي هر یک از عناصر ). ارزشیابی می1387همکاران، همتی نژاد و ند (کنبرداري بهره
داد و پیامد) صورت پذیرد که بهبود یند، محصول، بروناداد، فرنظام آموزشی (درونةدهندتشکیل

آقامیرزایی، صالحی عمران و رحیم پور کامی، کیفیت نظام آموزشی را به دنبال خواهد داشت (
درسی حائز اهمیت هستند. ۀه عامل یادگیرنده، مدرس و برنامدادها س). در میان درون1393

شوند که باید ارزشیابی شوند. ارزشیابی استادان داد اصلی نظام آموزشی محسوب میدرون،مدرسان
عبارت است از تعیین میزان موفقیت استاد در رسیدن به اهداف آموزشی، که انجام صحیح آن 

ۀی براي مقایسیهاي آموزشی و انتخاب معیارهافعالیتةارآوري اطالعات الزم دربمستلزم جمع
ترین نوع ارزشیابی، ارزشیابی از ). پیچیده1387همکاران،ونژادهمتی(استآمده دستبهاطالعاتِ

هاي دقتی وسایل و روشاعتبار بودن و بیکار مدرس است. علت پیچیدگی این نوع ارزشیابی، کم

1. Cavill, Roberts & Rutter
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ارزشیابی به علت ،ستفاده در این نوع ارزشیابی است. بدون تردیدمورد اگیري و سنجشِاندازه
ترین مباحث ترین و جنجالییکی از گسترده،ماهیت و عملکرد خاص خود در هرگونه نظام آموزشی

هاي آموزشی ریزي فعالیتها و پیفرایند آموزش است. به طوري که اصالح نظام آموزشی در دانشگاه
د نکه بستگی تام به موضوع ارزشیابی استادان دارهستنداز مواردي بر اساس تحقیقات، هر دو

).1388درگاهی، موحدکر و شهام، (
مانند ارزشیابی توسط دانشجویان، ارزشیابی ؛هاي گوناگونی براي ارزشیابی استادان وجود داردشیوه

بررسی حضور نیزدادهاي آموزشی و پژوهشی ون آموزشی، بررسی برونتوسط همکاران و مسئوال
ترین روش که به طور معمول در هر ها رایجدر بین این روش.هاي آموزشیفیزیکی در محیط

با، ارزشیابی استادان توسط دانشجویان است که یردگدرسی انجام میةنیمسال یا دور
رنجبر، وحیدشاهی و (پذیردصورت میهاي مشخص در مورد دروس نظري و عملی پرسشنامه

اند که بین دانشجویان و استادان در مورد نتایج تحقیقات نشان داده،). از طرفی1385محمودي، 
ثر و اهمیت نسبی آنها توافق وجود دارد و این مسئله در مقابل این دیدگاه که ؤماجزاي یک آموزشِ

توانند ارزیابی خوبی از آموزش داشته باشند، چون توافقی بین استاد و دانشجو در دانشجویان نمی
بسیاري از ،). با این حال و در مجموع1998، 1هواردورد یک آموزش خوب وجود ندارد، قرار دارد (م

کم سه سال الزم است تا بتوان به حداقل ثبات الزم در اطالعات آمده کارشناسان معتقدند دست
تواند). یک ارزشیابی صحیح می2010، 2هامندبراي ارزشیابی استادان از هر روشی دست یافت (

اي براي مدیران براي هاي خود و همچنین وسیلهمهارتيبازخوردي مناسب براي استاد، براي ارتقا
اگر در بین ،). از طرف دیگر2010، 3ارزیابی معلمقدرتمندتر کردن ساختار آموزشی دانشگاه باشد (

رش نتایج و استادان دیدگاه مثبتی در مورد ارزشیابی خود توسط دانشجویان وجود نداشته باشد، پذی
). بازخورد 1385محمودي،ووحیدشاهیرنجبر،پیوندد (دن آن توسط استادان به وقوع نمیکرلحاظ

که این اعتقاد در او وجود داشته شودفته میناشی از ارزشیابی در صورتی توسط بازخوردگیرنده پذیر
در دیگر اینکهسهاست دقیق انجام شده دوم اینکهمعتبر است ، اوالًباشد که بازخورد مورد نظر

کمیتهاز شخص مورد اعتماد به دست آمده است (چهارم اینکهشرایط تهدیدآمیز ارائه نشده و 
).2015، 4ارزیابی دانشجویان

1. Howard
2. Hammond
3. Teacher Evaluation
4. Think Tank Committee on Student Evaluations
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یند اشده از فرمرتبط و گوناگون است و بازخوردهاي ارائههمآموزش فعالیتی پیچیده با اجزاي به
مدرسی منظم ولی فاقد ،براي مثال؛دي بودن آن مفید باشددادن چندبعتواند براي نشانآموزش می

او نیستوضوح در تدریس امااستشور و شوق است و یا دیگر مدرس همیشه در دسترس 
) در نتایج 2015زاده (فر، حسینی، و مظلوم). قنجی، خوشنودي2012و همکاران، 1کازمانویچ(

ترتیب به،اعضاي هیئت علمیتدریسِیتِهاي مرتبط با کیفدند که شاخصکرپژوهش خود بیان 
و خودۀهاي ارتباطی، تخصص و مهارت در رشتهاي تدریس، مهارتطرح درس، مهارتعبارتند از:

) نیز نشان 1390نتایج تحقیق کریمی، موسوي کافی، موسوي و افقی (،هاي فردي. همچنینقابلیت
زشیابی باید بیشترین امتیاز به کیفیت دهد اعضاي هیئت علمی دانشگاه گیالن معتقدند در ارمی

علمی، سپس به کیفیت تدریس و در گام آخر به اخالق مدرسی اختصاص داده شود.
به آنهاثیرگذار در تدریس دروس عملی و تئوري که در هنگام ارزشیابی از مدرس باید أاما در ابعاد ت

فی در تدریس، استمرار ارتباط با کاۀهایی وجود دارد. داشتن تجربد، اشتراکات و تفاوتشوتوجه 
از موارد مشترك در ،الزام دانشجویان به رعایت مقررات آموزشیودانشجویان در جریان تدریس

هاي توان آن را از رسالتدروس تئوري و عملی است. اما یکی از موارد مهم که میارزشیابی تدریسِ
ق دانشجویان و ایجاد عالقه در آنها نسبت به ترغیب و تشوی،به شمار آوردبدنیتربیتاستادان عملی 

بخش عنوان فعالیتی مستمر و رضایتدر دانشگاه، بلکه بهبدنیتربیتنه فقط در مورد واحد ،ورزش
زندگی است. توانایی در بیان مطالب نظري در مورد یک مهارت ورزشی و شناخت اصول ةدر کل دور

براي رسیدن بدنیتربیتاز دیگر الزامات یک مدرس ،عملیعالوه بر توانایی کافی در اجراي ،آنۀپای
نتابج ،قرار گیرد. بر این اساسنظرمدکه در هنگام ارزشیابی مدرس باید استبه هدف آموزشی 

ن اعملکرد مدرساي نظام ارزشیابیِ) در بررسی مقایسه1388نژاد و همکاران (تحقیق همتی
ن اارزشیابی عملکرد مدرس،که در نظام آموزش و پرورشنشان داد بدنیتربیتو غیر بدنیتربیت

با هم تفاوت معناداري بدنیتربیتو غیر بدنیتربیتن اارزشیابی مدرسةشود؛ نمردرستی اجرا نمیبه
همتی (نیستمتناسب با نتایج ارزشیابی ،نامدرستشویق و اصالح رسد ندارند؛ همچنین به نظر می

. )1388نژاد و همکاران، 
،ها و حتی خود استادانن آموزشی دانشگاهدانشجویان، مسئوال،ها نیز در بسیاري موارددانشگاهدر 

د و ارزش این دروس متعادل با ارزش واقعی آنها کنندرك نمیرا بدنیتربیتضرورت دروس عمومیِ
ه ر دروسی کدیگمانند ،توجهی به ضرورت گذراندن صحیح این دروسکمشود. در نظر گرفته نمی

در توجه به جدیت الزمفقدانودانشجویان ملزم به گذراندن آنها در دوران تحصیل خود هستند، 

1. Kuzmanovic
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ها شده است که نگاه تمام افراد دخیل در این موجب ایجاد فرهنگی غلط در دانشگاهاین دروس
تا این موضوع ،دچار اشتباه کرده است و در برخی مواردهایند آموزشی را نسبت به این درسافر

ند با صرف کمترین زمان، انرژي، مطالعه و کنجایی پیش رفته است که خود استادان نیز سعی می
مبتنی بر ۀرسد یک ارزیابی صحیح و جداگانبه نظر میاز این رود. کننها را سپري کالس،جدیت
امري ،سطح عملکرد استادان آنهايعمومی براي ارتقابدنیتربیتهاي درسی واحد ویژگی

توان به نکات امري منطقی و ضروري است و با انجام آن می،ناپذیر باشد. هرچند ارزشیابیتناباج
وجود یک سیستم و ابزار سنجش صحیح، ،آنۀها و عملکردها پی برد، اما الزممنفی و مثبت برنامه

ه حساس و دقیق است تا ارزشیابی به نحو صحیح صورت گیرد و تبعات منفی آن به حداقل برسد ک
شدن انگیزه، از پیامدهاي منفی اجراي ضعیف ارزشیابی، کاهش رضایت ارزیابی شوندگان، کم

کاهش بازدهی سیستم است که در جاي خود مسائل ،نهایتدر تفاوتی آنها به وظایف خود و بی
کارآمد از ةبه منظور استفاد،). در مجموع1392حیدري، شریفی راد و کامران، بسیار مهمی هستند (

هاي رات دانشجویان براي ارزشیابی عملکرد استادان، باید ابزاري جامع که داراي نسخهنظ
ها و لفهؤمۀپژوهش حاضر با هدف ارائاز این رو،پذیر، پایا و روا باشد، طراحی شود. تعمیم

ن عمومی به انجام رسیده است تا در آینده بتوان از نتایج آبدنیتربیتهاي ارزشیابی استادان شاخص
بااهمیت پرداخت.درسی تر از استادان این واحدهاي ها به ارزشیابی دقیقدر دانشگاه

روش پژوهش
توصیفی ،نوعاز نظرو ،گردآوري اطالعات، پیمایشیاز حیث،هدف، کاربردياز منظرپژوهش حاضر 

ر بر اساس نظرات کشوهاي در سطح دانشگاهاستادان ترین نوع ارزشیابیِاز آنجا که امروزه رایج.است
قرار گیرد. کارمبناي ها پذیرد، در این پژوهش نیز سعی شده است نظرات آنمیدانشجویان صورت

آن، آماري ۀو جامعدر نظر گرفته شددانشگاه اصفهان ،مطالعاتی پژوهش حاضرةمحدودبنابراین،
دانشجوي پسر) را 5191دانشجوي دختر و 7376نفر، شامل 12567تمام دانشجویان این دانشگاه (

ۀنفر محاسبه گردید. نمون375،حجم نمونه،د که بر اساس جدول کرجسی و مورگانشومیشامل
دانشجوي 155دانشجوي دختر و 220اي بر اساس جنسیت (طبقهـآماري نیز به صورت تصادفی

ري پژوهش قرار آماۀدر جامعو علوم ورزشی بدنیتربیتۀه دانشجویان رشتالبت(شدندپسر) گزینش 
صحیح ایجادبرايدر معادالت ساختاري مناسب ۀبا اینکه توافق دقیقی براي تعداد نمون).ندنگرفت
و حداکثر پنجین حداقل نظران تعداد مناسب نمونه را بصاحببیشتروجود ندارد، با این حال مدل

بازگشتی ۀپرسشنام375عداد تکه بر این اساسانددانستهاالت پرسشنامه ؤبرابر تعداد کل سپانزده
گردد.میمناسب ارزیابی،الؤس34تعدادبراي
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عمومی بدنیتربیتاستادانارزشیابی هاي و شاخصها لفهؤمۀنهایی پژوهش با هدف ارائۀپرسشنام
اول شامل ۀمرحلکرد؛سه مرحله را سپري ،خودطراحی در مسیر این پرسشنامه طراحی شد، اما 
اي و مبانی نظري بود که در این مرحله تعداد اولیه بر اساس مطالعات کتابخانهي هاگردآوري شاخص

گیري از تکنیک دلفی با استفاده از بهره،دومۀ. مرحلندشددهی آوري و سازماناخص جمعش63
ارجاع مرحله سهپس از مرحلهمدیریت ورزشی بود که خروجی این استادانتن از پنجنظرات 

هاي ، مهارت)شاخصچهارده(تدریسهاي مهارتۀلفؤمپنجدر قالب شاخص34ها، پرسشنامه
و )شاخصچهار(، اصول و قوانین آموزشی)شاخصچهار(فرديهاي ، مهارت)شاخصپنج(ارتباطی

، توایییید روایی صوري و محأبود که در این مرحله ضمن ت) شاخصهفت(نظارت و ارزشیابی 
انتهایی نیز شامل تعیین روایی ۀمرحلآماري شد.ۀبه نمونارائهةآمادطراحی ونهاییۀپرسشنام
پایایی بود.گویانپاسخپرسشنامه بر اساس نظرات دومۀمرتبتأییدي1تحلیل عاملیِ ۀوسیلسازه به

حاصل از هاي وتحلیل دادهتجزیهبرايد. یید شأت87/0پرسشنامه بر اساس ضریب آلفاي کرونباخ 
تحلیل و همچنین SPSSافزار در نرمKMOو شاخص 2بارتلتآزمون از ها آوري پرسشنامهجمع

استفاده شد.٣80/8افزار لیزرلنرمدردومۀمرتبتأییديعاملی

نتایج
متغیر پنجعنوان متغیرهاي آشکار از پرسشنامه بهشاخص34در مدل ساختاري پژوهش حاضر 

نیزفردي، اصول و قوانین آموزشی وهاي ارتارتباطی، مههاي تدریس، مهارتهاي مکنون مهارت
کنند.میحمایتنظارت و ارزشیابی

عددي ،نمونهتعداد کفایت براي4لکینامعیار کیسر، میر، و 1از جدول آمدهدستبهبر اساس نتایج 
آزمون بارتلت که کوچکتر از سطح معناداريو با توجه به مقداردهدمیرا نشان932/0برابر با 

د که تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار و مدل عاملی، مناسب است و شومی، مشخصاست05/0
گردد.میبودن ماتریس همبستگی، ردشناختهفرضِ

1. Factor Analysis
2. Bartlett
3. LISREL
4. KMO
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KMOآزمون بارتلت و شاخص -1جدول 

راهکارهاي وضعی
932/0گیريکفایت نمونهبرايKMOشاخص 

1916دوشاخص خی
561آزاديۀدرج

001/0اداريسطح معن

شوند. میبررسی،مورد مطالعههاي پس از تعیین کفایت نمونه، اشتراکات اولیه و استخراجی شاخص
شده، متغیرها را بهتر نشاناستخراجهاي هرچه مقدار اشتراك استخراجی بزرگتر باشد، عامل

اج عامل دیگري اگر هر یک از مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخرودهندمی
مومنی و (ستا5/0هایی که اشتراك استخراجی آنها کمتر از عاملدبای،الزامی شود. بر این اساس

،مورد مطالعههاي یک از شاخصهیچ،دهآمدستبهنتایج طبقند که شو، حذف )1390فعال قیومی، 
مانند.میباقینرم افزار لیزرلآنها براي ورود به ۀو همدارندچنین شرایطی ن

مجذورِدهد. در این جدول نسبتِمیشده را نمایشارائهمربوط به برازش مدل هاي شاخص2جدول 
، است3گزارش شده است که با توجه به اینکه عددي کمتر از 98/1آزادي برابر ۀکاي به درج

ین مدل نیز در ا١دوم برآورد واریانس خطاي تقریبۀشده است. ریشبیانگر برازش مناسب مدل ارائه
،مدلدهد که میاست، نشان08/0تر از دهد که از آنجایی که این عدد پایینمیرا نشان07/0عدد 

) نیز از آنجا که به مقدار صفر 20/0(٢هاماندهمیانگین مجذور پسدوم ۀدارد. ریشمناسبیبرازش 
اي تحلیل برازش مدل مورد برهایی که غالباًر شاخصدیگد. کنمیییدأت، برازش مدل را تنزدیک اس
عبدالملکی و (ارائه شده است3آنها در جدول مورد قبول ۀند نیز به همراه دامنگیرمیتوجه قرار
.)1391رشیدي، 

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Root Mean Square Residual
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برازش مدلابتبطمرهاي شاخص-2جدول
مورد قبولۀدامنمقدار نمادعنوان شاخص

3کوچکتر ازdf2X98/1/آزاديۀمجذور کاي به درج

برازش مناسب؛ کوچکتر از 05/0کوچکتر از RMSEA07/0دوم برآورد واریانس خطاي تقریبۀریش
خطاي مقبول08/0

برازش مدلْ،تر باشدهرچه به صفر نزدیکRMR02/0هاماندهدوم میانگین مجذور پسۀریش
بهتري دارد

9/0بیشتر از GFI99/0شاخص برازندگی
9/0بیشتر از AGFI98/0شاخص تعدیل برازندگی

9/0بیشتر از NFI93/0برازندگیةشدشاخص نرم
9/0بیشتر از CFI94/0یقشاخص برازندگی تطبی

کلی نشانهاي د که شاخصکرتوان بیان میشماره دوحاصل از جدول هاي با توجه به یافته
هاي توان گفت که دادهدیگر میبه عبارتکنند؛را تأیید میمدلبرازش خوب هادهند که دادهمی

در شکل دومۀتحلیل عاملی مرتبد. مدل مستخرجِکننمیحمایت مدلازخوبیآوري شده بهجمع
درآمده است.شینمابه شماره یک
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Value-T1ارائه شده بر اساس فرمت تحلیل عاملی مرتبه دوممدل -1شکل 

دار تمام بارهاي عاملی معنی،دشومیهدهو مدل خروجی مشاشماره یکطور که در شکل همان
ساختار شده مدل ارائهاز این رو،؛کنندمیخوبی حمایتمرتبط را بههاي لفهؤمها، شاخصو هستند

شده مراحل پیمودها توجه بهب،نهایتدر . کندمییید أخوبی تمورد مطالعه را بههاي لفه و شاخصؤم
عمومی بر اساس جدول بدنیتربیتاستادانارزشیابی هاي و شاخصها لفهؤیید مدل پژوهش، مأو ت

د.شومیارائهشماره سه

واصول:4c؛ویژگی هاي فردي:3c؛ : مهارت هاي ارتباطی2c؛بیانگر مهارت هاي تدریس1c، یک. در شکل شماره 1
می باشند.،ارزشیابینظارت و:5c؛ وآموزشیقوانین
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عمومیبدنیتربیتاستادانارزشیابی هاي و شاخصها لفهؤم-3جدول 

ضریب همبستگی در شاخصمؤلفه
حالت استاندارد

پایایی
مؤلفه 	96/0هاي ورزشی مربوطتسلط در اجراي عملی مهارت	 	90/0مطالب نظري مربوط به عملیات ورزشیقدرت بیان	 	84/0هاي عملیبرقراري ارتباط بین دروس نظري و مهارت	 هاي ورزشی و داشتن رعایت پیوستگی در آموزش مهارت	

	82/0طرح درس مشخص 	84/0تذکر و ارائۀ اصالحات الزم حین انجام کار	 	82/0عملیایجاد انگیزه در دانشجو نسبت به کالس 	 هاي ورزشی به طور ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت	
	89/0کلی براي بهبود کیفیت زندگی

هاي مهارت
تدریس

گویی به سؤاالت توانایی در رفع اشکاالت و پاسخ
	86/0دانشجویان

	77/0داشتن تجربۀ کافی در تدریس درس مورد نظر
86/093/0توانایی مدیریت کالس

توانایی ترغیب دانشجویان به درگیرشدن در فرایند 
83/0ها و شرکت در فعالیت ورزشییادگیري مهارت

سرعت مناسب در ارائۀ مطالب به طوري که سهولت 
82/0انتقال مطالب مشهود باشد

هاي آموزشی عملی متفاوت بر توانایی ارائۀ استراتژي
80/0دانشجویانهاي فردي و جسمانیاساس تفاوت

84/0نکردن زمان کالس و استفاده از آن به طور مؤثرتلف
77/0برقراري ارتباط صمیمانه با دانشجویان

79/0استمرار ارتباط با دانشجویان در جریان تدریس
هاي مهارت

ارتباطی
هاي معنوي و اخالقی تاثیر مثبت مدرس بر جنبه

87/090/0دانشجو
86/0ن عدالت رفتاري در مواجهه با دانشجویانداشت

توانایی ایجاد فضاي مناسب در کالس براي باال بردن 
74/0هاي اجتماعی دانشجویانمهارت بودن رعایت شأن استادي در مواردي از جمله مناسب	

	88/0لباس و ظاهر استاد
هاي ویژگی

76/088/0هاي اخالقیرعایت ارزشفردي

رفتار اجتماعی مناسب و رعایت احترام متقابل در 
72/0برخورد با دانشجویان
		88/0داشتن اعتماد به نفس 	
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بدنی عمومیهاي ارزشیابی استادان تربیتها و شاخصمؤلفه-3جدول ادامۀ 
80/0رعایت زمان دقیق شروع و پایان کالس

اصول و 
قوانین 

زشیآمو
73/084/0انجام حضور و غیاب دقیق در کالس

86/0الزام دانشجویان به رعایت مقررات آموزشی
75/0برگزاري امتحان جامع و دقیق در پایان ترم 70/093/0انجام ارزشیابی ورودي از دانشجویان	 97/0بیان انتظارات استاد از دانشجو	 82/0بیان دقیق اهداف آموزشی	

نظارت و 
75/0بیان نحوة ارزشیابی به دانشجویانارزشیابی

هاي عملی دانشجویان در طول ترم بر ارزیابی مهارت
91/0شدهاساس اهداف تعیین

ارزیابی نهایی دانشجویان به طور نسبی و بر اساس 
78/0شده و میزان پیشرفت آنهاهاي ورودي انجامارزیابی

79/0هاي عملییادگیري مهارتنظارت منظم بر 

گیريبحث و نتیجه
تعلیم و تربیت هر ناپذیربخش جدایی،هاي فردي و اجتماعیارزش، در کنار و ورزشبدنیتربیت

اي براي رسیدن به سالمت جسمی و روحی نسل جوان است. اهداف که وسیلهاستجامعه 
عاطفی، روانی و اجتماعی، و معنوي و اخالقی توان پنج مورد جسمانی، مهارتی، را میبدنیتربیت

باید به این اهداف وقوف کامل داشته بدنیتربیتن ا) که مدرس1393تجاري و قطنیان، برشمرد (
هاي گوناگون ند. اهداف آموزش در حیطهکنرسیدن به آنها تالش برايباشند و در آموزش خود 

هاي مطلوب به کار رود. بر این ها و مهارتب روشبخش براي انتخااي هدایتعنوان وسیلهتواند بهمی
هاي الزم در این راستا و همچنین داشتن مهارتبدنیتربیتگانه در دستیابی به اهداف پنجپایه،
بهبود کیفیت تدریس و ،به شمار رود. به طور کلیبدنیتربیتتواند معیاري براي ارزیابی استادان می

ند هستدستیابی عمده است که از طریق ارزشیابی استادان قابلدو هدف،افزایش کارایی مدیریت
).2015، 1ارنات و پنس(

1. Arnautu & Panc
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یند ارزشیابی اباالترین اولویت را در فر،مهارت تدریسۀلفؤدهد منتایج پژوهش حاضر نشان می
پژوهش سپاهی و همکاران ۀدارد. نتایج پژوهش در این حوزه همسو با یافتبدنیتربیتاستادان 

ۀلفؤند از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مگویمیاین محققان ؛) است1392(
). 1392سپاهی و همکاران، مهارت تدریس از اولویت باالیی در ارزشیابی استادان برخوردار است (
) در مورد عوامل مؤثر 1394همچنین در تحقیقی که کالنی، افشاري، سهرابی و مظلومی احمدآباد (

مهارت آموزش ،نتایج نشان داد از دیدگاه مدرسان و دانشجویان،داندادهرزشیابی مدرس انجام بر ا
تئوري و عملی مدرس در مقایسه با خصوصیات مربوط به مدرس (فردي، شخصیتی و ارتباطی) و 

) نیز 1392خصوصیات مربوط به دانشجو از اولویت باالتري برخودار است. امین خندقی و سیفی (
اي و از نظر هاي مسئولیت و دانش حرفهلفهؤم،دند که از نظر اعضاي هیئت علمیکرگزارش 

هاي مهارتی براي استادان ترین شاخصمهم،ریزي براي آموزش و تدریسشاخص برنامه،دانشجویان
هاي ارزشیابی استادان از دیدگاه اعضاي اي اولویتند. همچنین در بررسی مقایسههستدانشگاه 

در دانشگاه علوم پزشکی )1392راد، و کامران (حیدري، شریفیو دانشجویان که هیئت علمی 
ترین مهم،هاي تدریس، شاخص تسلط استاد بر موضوع درسمهارتۀ، در حیطدادندلرستان انجام 

هاي ورزشی، قدرت بیان مطالب نظري مربوط، مورد معرفی شد. تسلط در اجراي عملی مهارت
هاي آموزشی عملی استراتژيۀهاي عملی، توانایی ارائس نظري و مهارتبرقراري ارتباط بین درو
هاي هاي فردي و جسمانی دانشجویان، رعایت پیوستگی در آموزش مهارتمتفاوت بر اساس تفاوت

هاي مهارتۀلفؤمةشده در حوزگفتههاي ورزشی و داشتن طرح درس مشخص و دیگر شاخص
هاي دگی جسمانی دانشجویان به طور کلی و بهبود مهارتتوانند در بهبود سطح آماتدریس، می

ثر باشند. ؤم،ورزشی آنها به طور خاص
هاي ارتباطیمهارتۀلفؤمدرستی از به،در مواجهه با دانشجویانبتواند بدنیتربیتمدرس اینکه 

سهیل کند.اجتماعی، معنوي و اخالقی را ت،تواند دستیابی به اهداف عاطفی، روانیمیاستفاده کند، 
هاي معنوي و اخالقی دانشجو، ثیرگذاري مثبت جنبهأهایی همچون توانایی مدرس بر تشاخص

داشتن عدالت رفتاري در مواجهه با دانشجویان، توانایی ایجاد فضاي مناسب در کالس براي باال 
ۀلفؤط به مهاي مربوشاخص،هاي اجتماعی دانشجویان و توانایی ارتباط صمیمانه با آنهابردن مهارت

هاي اخالقی و ها در کنار توانایی مدرس در رعایت ارزشند که این شاخصهستهاي ارتباطی مهارت
هاي فردي ویژگیۀلفؤدانشجویان که مربوط به مارفتار اجتماعی مناسب و رعایت احترام متقابل ب

1ز دیدگاه یونگ و شاوثر باشند. اؤشده مگفتهۀگانتوانند در رسیدن به اهداف سهند، میهستمدرس 

1. Young & Shaw
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ثر بر ؤترین عوامل مفردي شامل ارتباط اثربخش و انگیزش دانشجو از مهم) نیز روابط بین1999(
) نشان دادند 1392آقامیرزایی، صالحی عمران و رحیم پورکامی (،. همچنینهستندتدریس استادان 

قوي و معناداري ۀرابط،آموزشهاي ارتباطی استادان با کارایی آنان درکه رفتار اجتماعی و مهارت
عمومی را بدنیتربیتهاي ارتباطی در فرم ارزشیابی استادان مهارتۀلفؤاین یافته وجود م؛دارد

دهد که از نظر اعضاي ) نیز نشان می1392راد، و کامران (د. پژوهش حیدري، شریفیکنیید میأت
ۀداشتن اعتماد به نفس و در حیطهاي فردي، شاخص ویژگیۀدر حیط،هیئت علمی و دانشجویان

هاي ترین عاملعنوان مهمهاي ارتباطی، شاخص برقراري ارتباط صمیمانه با دانشجو، بهمهارت
آیند. ارزشیابی استادان به شمار می
هاي فردي منطبق بر نتایج حاصل از پژوهش وکیلی، حاجی آقاجانی، نتایج پژوهش در بعد ویژگی

دند که بر اساس نظرات ه این نتیجه رسی) است، چرا که آنها ب1389پور و قربانی (رشیدي
اخالقی در ارزشیابی استادان معیارهاي اعتماد به نفس، شخصیت و متانت، و خوش،دانشجویان

) در ارزشیابی سیستم 1387نژاد و همکاران (ن در پژوهش همتییهمچن.اهمیت باالیی دارند
ن دهنده همبستگی باالي معیار رفتار شغلی و معیار رفتار نتایج نشابدنیتربیتعملکرد معلمان 

اخالقی معلمان بود. 
و استهاي ورزشی با هدف رشد و تعالی شخصیت انسانی، براي قشر جوان یک ضرورت فعالیت

ها و ناپذیر از آموزش، منجر به افزایش مهارتعنوان بخش جداییورزشی دانشجویان بهۀتجرب
). نباید چنین تصور شود که 1389همتی نژاد و همکاران، شود (آنان میفردي هاي بینتواناي
در مراکز آموزشی مانند دانشگاه و مدرسه امري تفننی است؛ برعکس، باید آن را جزء بدنیتربیت

شود مگر اینکه محقق نمیبدنیتربیتیند آموزش به شمار آورد و این امر در کالس امهمی از فر
نظارت و ارزشیابی نیز به طور منظم به ،هاي مهارتی، ارتباطی و فرديتواناییعالوه بر داشتنمدرس 
در گزارش ؛ دکنیید میأ) نیز این موضوع را ت1392راد و کامران (. پژوهش حیدري، شریفیبپردازد

اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر این :نتایج این پژوهش آمده است
برگزاري امتحان جامع و دقیق در ،در ارزشیابی استادانهاي ارزشیابی، مهارتۀه در حیطباورند ک

ها دارد. ي نسبت به دیگر شاخصترپایان ترم، اهمیت باال
کند،آنمراعات به ملزم دانشجویان را نیز،اصول و قوانین آموزشیضمن رعایتمدرساینکه 
نظم و انضباط الزم براي ةکنندتضمینـنظري و عملیاعم ازـها کالسهمۀاي است که در مولفه

تواند باعث کاهش کیفیت لفه میؤاین مبهمدرستوجهیبیثر است. ؤاي مگذراندن کالس به شیوه
ن واحد درسی و کارایی و بازدهی آن باشد. نتایج پژوهش فتاحی، ادهمی، نوحی، أتدریس، کاهش ش
اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر این ) نشان داد،1384نژاد (نخعی و اسالمی



31...هاي ارزشیابی استادانها و شاخصشناسایی مؤلفه

پس از شاخص تالش در تفهیم و انتقال ،موقع در کالسشاخص رعایت نظم و حضور بهکهباورند
. همچنین نتایج پژوهش حیدري، دان استترین شاخص در فرم ارزشیابی استامناسب،مطالب درسی

رعایت اصول و ۀارزشیابی استادان در حیطۀپرسشنام) نشان داد که در1392راد، و کامران (شریفی
ترین مورد است. قوانین آموزشی، شاخص رعایت زمان دقیق شروع و پایان کالس مهم

شود: میارائهپیشنهاد چند ،هاي پژوهشبا توجه به مبانی نظري و همچنین یافته
یکعمومی بدنیربیتتو دانشجویانی که دروس بدنیتربیتمدیران گروه، مدرسان بیشتر-

عمومی در واحدهاي بدنیتربیتآموزشی دروس ۀاند، بر اهمیت برنامرا گذراندهدوو 
ها به اهمیت بدیهی است که توجه بیشتر دانشگاه،با این حال؛)3دانشگاهی واقفند (

ثر از آموزش ؤو ارزشیابی مبدنیتربیتریزي براي آموزش دروس فراوان برنامه
اجراي صحیح و مطلوب ۀوسط استادان آن، سبب خواهد شد تا کیفیت ارائگرفته تصورت

اي حفظ شود. دروس مذکور، به نحو شایسته و بایسته
توجه ویژه و ،هاي خاص این واحد درسی نسبت به دروس تئوريبا توجه به ویژگی-

و نیز باعث افزایش کارایی ،ریزي و ارزشیابیشده از سوي مدیران در امر برنامهتفکیک
شود. تسهیل در دستیابی به اهداف مورد نظر می

اي است که بیش از عوامل دیگر لفهؤم،هاي تدریسمهارت،بر مبناي نتایج پژوهش حاضر-
تسلط بر مبانی تئوري و همچنین توانایی اجراي ،بنابراین؛یند ارزشیابی اهمیت داردادر فر

هستند که مدرس باید همواره براي عواملی ،ها و تلفیق این دو به شکل صحیحمهارت
روز بودن خود در این مورد تالش کند. دستیابی، بهبود و به

مدیران و مسئوالن ،رغم برخی نظرهادهد که علیهاي تحقیقاتی نشان میمروري بر یافته-
دهندانجام میدانشجویاناي کههاي آموزش عالی در سطح جهان، ارزشیابیسسهؤاکثر م
،تصمیمات مختلفگرفتنقبول پذیرفته و براي یک منبع موثق، باثبات و قابلعنوانرا به

، بودن آموزش، ارتقاي کیفیت تدریس استادان و استخدام ایشاناز جمله پیرامون اثر بخش
استفاده از ،در عین حال.)1995، 1کاشینکنند (استفاده میهااز نتایج آن ارزشیابی

تبار ارزشیابی و در نظر گرفتن اهمیت معیارها و افزایش اعبرايهاي مکمل روش
و افزایش رضایت بدنیتربیتیند ارزشیابی استادان اهاي داراي اولویت در بهبود فرشاخص

ثیرگذار خواهد بود.أن آن، تامدرس

1. Cashin
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Abstract

The purpose of present study was to identify components and indicators for evaluation
of general physical training teachers. Subjects were all students of Isfahan University
(N=12567) from which sample size was calculated as 375 based on Krejcie and Morgan
table and subjects were selected randomly based on their sexuality. For data collection, a
researcher-made questionnaire, by library studying and using comments of 5 sport
management teachers using Delphi method, was utilized. Face and content validity of
questionnaire were confirmed by elite’s comments and its reliability was confirmed by
Cronbach’s alpha test. For analyzing data from questionnaires, Bartlett test and second
time confirmatory factor analysis were used. Findings from factor analysis confirmed the
desired value of model and finally the model for evaluation of general physical training
teachers including 34 indicators and 5 components, teaching skills (14 indicators),
communication skills (5 indicators), personal skills (4 indicators), educational rules and
basics (4 indicators), and supervising and evaluation (7 indicators) was designed. The
final model and its indicators and components can be used as a comprehensive valid,
reliable, student-oriented tool for evaluation of general physical training teachers`

performance in universities.
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